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Björn ”Poppe” Eklund avlade medicine 
licentiatexamen vid Helsingfors univer-
sitet 1968, disputerade för doktorsgra-
den 1998 och utnämndes till docent i 
kirurgi vid samma universitet 1999.

Sin kliniska verksamhet har Björn 
Eklund utfört på Kirurgiska sjukhuset. 
Han blev specialist i kirurgi 1974 och i 
urologi 1978 och verkade från och med 
1979 som avdelningsläkare vid IV kirur-
giska klinikens nyinrättade transplanta-
tionsavdelning fram till sin pensionering 
2007. Björn Eklund blev hedersledamot 
i Finlands Transplantationskirurgiska 
Förening 2008.

Under hela sin aktiva period hade 
han privatpraktik vid Cancerorganisa-
tionernas poliklinik och var medlem i 
dess ledningsgrupp.

Björn har haft många förtroendupp-
drag, bland annat inom Yngre Läkares 
Förening, Helsingfors Läkareförening och 
framför allt i Finlands Läkarförbund. Han 

har varit ordförande i alla dessa organisa-
tioner. Det kan också nämnas att han var 
sekreterare för HUCS och forskningsetis-
ka utskottet vid Helsingfors universitets 
medicinska fakultet 1993–2000. 

Vid sidan av sin kliniska verksamhet 
har Björn Eklund bedrivit forskning 
inom området dialys och transplanta-
tionskirurgi och han har publicerat över 
110 vetenskapliga arbeten. 

Inom Finska Läkaresällskapet, där 
Björn Eklund blev medlem år 1965, har 
han gjort en stor insats. Han verkade 
som Sällskapets skattmästare i nio års 
tid, 2009–2017, och hela den tiden och 
allt fortfarande är han medlem av Säll-
skapets ekonomiska råd.  Skattmästar-
perioden var en tid av stark ekonomisk 
tillväxt, vilket avspeglade sig i värdet av 
Sällskapets fonder. Björn Eklund har 
varit styrelseordförande  för Fastighets-
bolaget  Johannesbergsvägen 8 sedan 
2009 och innehar fortfarande posten.

Björn Eklund

Ulf-Håkan ”Uffen” Stenman avlade 
medicine licentiatexamen 1967, dis-
puterade för doktorsgraden 1975 och 
utnämndes till docent i klinisk kemi 
1976 vid Helsingfors universitet. Han 
blev specialist i klinisk kemi 1975 och 
har utfört sitt läkararbete vid HUCS 
laboratorium, med undantag för perio-
der av forskartjänster här hemma och 
som postdoktoral forskare i USA. Åren 
1999–2003 var Ulf-Håkan t.f. professor 
i klinisk kemi och från och med 2003 
ordinarie professor, en tjänst som han 
innehade till sin pensionering 2009.

Ulf-Håkan är mycket meriterad inom 
sitt yrke. Han har haft förtroendeupp-
drag både i Finland och i internationella 
föreningar och är bland annat heders-
medlem i Föreningen för klinisk kemi i 
Finland. Dessutom har han har varit en 
mycket uppskattad föredragshållare på 
internationella kongresser. Han är känd 
framför allt för sin forskning om prosta-

taspecifikt antigen (PSA), men också 
för några andra tumörmarkörer, som 
han har tagit fram för cancerdiagnostik.

Ulf-Håkan Stenmans vetenskapliga 
meriter är omfattande. Han har publice-
rat över 700 vetenskapliga arbeten och 
handlett 24 avhandlingar. Vidare har han 
tilldelats ett flertal finländska och inter-
nationella priser. År 2011 fick han the 
Distinguished Clinical Chemist Award, 
som är den högsta utmärkelsen utdelad 
av the International Federation of Clini-
cal Chemistry. År 1996 fick han Medicas 
pris och år 2005 J.W. Runebergs pris.

Inom Finska Läkaresällskapet, där 
Ulf-Håkan Stenman blev medlem 
1964, har han gjort en stor insats. Han 
verkade i Pris- och stipendienämn-
den 2000–2006, som Sällskapets vice 
ordförande 2008–2009 och som dess 
ordförande 2010–2011. Han var alltså 
ordförande när Sällskapet firade sitt 
175-årsjubileum.
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